Műszaki adatlap

MEGAGROUT-101
Extra-erős, zsugorodásmentes kiöntő- és rögzítőhabarcs
(precíziós gépekhez)
Leírás

Felhasználási javaslat

Extra-erős, zsugorodásmentes kiöntő- és
rögzítőhabarcs, speciális adalékokkal, a
következő előnyöket biztosítva:

1. Alapfelület
Az alapfelület legyen por, zsíros szennyeződés és egyéb idegen anyag mentes. Az
alapfelületet szükség esetén megfelelően
kellősíteni kell vízzel az anyagfelhordás előtt.







Kiváló terülés, szegregáció nélkül.
Magas kezdeti- és végszilárdság.
Erős tapadás betonhoz, acélhoz
Ütés- és vibrációálló
Alacsony vízáteresztő képesség.

Az ASTM C 1107-99 szabvány értelmében C
típusú habarcs.
Alkalmazási terület
A MEGAGROUT-101 alkalmas:
 Ipari gépek rögzítésére, ágyazására.
 Vasalatok rögzítésére.
 Gépek ágyazatainak hézagkitöltésére.
Műszaki adatok
Külső:

cementes por

Szín:

szürke

Vízszükséglet:

3,50 kg/25 kg zsák

Frisshabarcs
fajsúlya:

1,75 ± 0,20 kg/lit

Frisshabarcs
fajsúlya:

2,35 ± 0,20 kg/lit

Nyomószilárdság:


24 óra után:

55,00 ± 5,00 N/mm2



7 nap után:

75,00 ± 8,00 N/mm2



28 nap után: 85,00 ± 10,00 N/mm2

Hajlítószilárdság:

11,00 ± 1,00 N/mm2

Bedolgozhatóság:

1 h at +200C

Max. rétegvastagság: 10 cm

2. Application
A MEGAGROUT-101 vízzel való bekeverés
után egy finomszemcsés, hígan folyó habarcs
lesz, melynek kis része a zsaluzat egyes
részein kifolyhat.
Ezért, a zsaluzat illesztéseit javasolt
AQUAFIX
vagy
RAPICRET
gyorskötő
cementekkel leglettelni.
A MEGACRET-101 anyagot fokozatosan
hozzáöntjük 3 liter vízhez, folyamatosan
keverve, amíg az anyag homogén nem lesz.
Ezután állítsuk be a kívánt konzisztenciát még
kb. 0,5 liter vízzel. A keveréshez alacsony
fordulatszámú keverőgépet, vagy betonkeverőt használjunk.
Az elegyet öntsük ki a kívánt helyre, ügyelve a
légbuborékosodás
elkerülésére.
Bizonyosodjunk meg arról, hogy a habarcs
kitöltött minden helyet a szerkezeti elem körül.
Kültéren végzett munkáknál a felületet védjük
kb. 24 óráig, vizes filccel, vagy takarófóliával.
Anyagigény
Kb. 21,5 kg/m2/cm rétegvastagságban, vagy
2,1 kg habarcs 1liter térfogat kitöltésére.
Kiszerelés
A MEGAGROUT-101 25kg-os papírzsákban
kapható.

Formázott: Felsorolás és számozás

Tárolás
Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
minőségét megőrzi legalább 12 hónapig.





Megjegyzések



Felhordáskor a külső hőmérsékletnek +50C
és +300C közt kell lennie.





A kötésnek indult habarcsot már nem
hígíthatjuk után plusz hozzáadott vízzel.
A termék kb. 60 percig marad folyékony
+150C and +250C között.





Magas hőmérsékleten történő tárolás
esetén
alkalmazáskor
hidegebb
keverővízzel dolgozzunk, hogy a habarcs
60 percig bedolgozható legyen.
Hideg időben, illetve amikor a gyors kötés
elvárás, az anyagot langyos vízzel
ajánlatos bekeverni, illetve a felületet
védjük hőszigetelő takaróval.
A termék cementet tartalmaz, vízzel
érintkezve reakcióba lép, ami irritációt
okozhat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék
biztonsági előírásait!
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

